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Clemens-Klok 
maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg 

6e jaargang nr. 13                                   17 december 2016 – 20 januari 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Zalig Kerstfeest 
 
Als de maand december aanbreekt zijn de kinderen en de volwassenen blij. Niet omdat de maand december 
de laatste maand van het jaar is, maar er is een groot feest – kerstmis - voor iedereen, vooral voor kinderen. 
Want de kinderen krijgen cadeaus en kerstvakantie. Als een kindje in een gezin wordt geboren, zullen de 
ouders van die baby ook enorm blij zijn. Want ze krijgen een nieuw gezinslid erbij.  
 
Kerstmis is een van de belangrijkste feestdagen in de gehele wereld voor zowel christenen als niet-christenen. 
Iedereen versiert zijn huis met een kerstboom en eventueel met een kerststalletje. 
Kerstmis is een samentrekking van twee woorden: Christus en mis. Het woord Christus  is afgeleid van het 
Griekse Khrīstos, ofwel Messias. Een mis is een kerkdienst. Dat woord is afgeleid van het Latijnse Missa. Met 
kerstmis, jaarlijks op 25 december, vieren christenen de geboorte van Jezus Christus.  
 
Met kerstmis zingen we tegen alle verdrukking in, mogen we leven in een hoopvolle droom: vrede en 
gerechtigheid die toch binnen ons bereik liggen. Een vredige wereld ook, waarin een baby zonder enig risico 
zijn hand in het nest van een adder kan steken, omdat er in het leven geen addertjes meer onder het gras 
zitten! En ademloos kijken we toe naar wat er in de wereld gebeurt: miljoenen vluchtelingen, oorlog en geweld, 
honger en dorst, een wereld waar ook terroristische aanslagen gepleegd worden. En dat vaak ‘in de naam van 
God’. Maar welke God is dat? Waar is die God van gerechtigheid en liefde dan gebleven? Waarom deze 
zonsverduistering. Waarom worden we overgeleverd aan de duisternis van de nacht en missen we het licht, 
waardoor we weer zicht op de toekomst zouden kunnen krijgen? 
  
Een kind roept ons op om op te staan uit de slaap van die doodse dromen. Het roept in ons de herinnering 
wakker dat geen mens op deze wereld is gezet om andere mensen te haten, te doden, te negeren. Niemand 
van ons hoeft van het leven te walgen. De geboorte van Jezus vieren betekent: ruimte maken voor Hem in je 
hart, je huis, je stad, je dorp, opdat Gods oproep tot vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping 
wordt gerealiseerd. Het beeld dat ons met kerstmis wordt voorgehouden is het beeld van een pasgeboren 
kind. Een klein kind kan niet aanvallen, niet doden, niet discrimineren, geen mensen laten omkomen van 
honger en dorst.  
De deur van het jaar van barmhartigheid is gesloten. Maar de barmhartigheid van het kindje Jezus is altijd 
open voor iedereen.  
 
Ik wens u allemaal een Zalig Kerstfeest, een Gezegend Nieuwjaar en alle goeds voor 2017! 
 

Kapelaan Amal 
 

 Kerstbrief aan alle parochianen 

 Kerstconcert Fanfare St.Clemens en GKC 

 Bezichtiging Kerststal 

 Nieuwjaarswandeling Hulsberg 

 Nieuwjaarsconcert Hulsb. Caecilia-Rochus 

 Sensoor  “Echte aandacht” 
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Parochieberichten 
 

Overledenen 
 

Op 6 november is op 58-jarige leeftijd Elly 
Dormans-Hendriks overleden. Zij woonde aan de 
Nieuwenhuysstraat in Aalbeek. De avondwake in 
onze kerk heeft op 10 november plaatsgevonden, 
waarna crematie in besloten kring. 
 
Op 21 november is op 77-jarige leeftijd, Harry 
Otten overleden. Hij woonde in de Unostraat. De 
uitvaart vanuit onze kerk heeft op 26 november 
plaats gevonden, waarna crematie.  
De zeswekendienst is op zaterdag 7 januari a.s. 
 
Op 26 november is op 94-jarige leeftijd, Albert 
Meex overleden. Hij woonde in zorgcentrum 
Panhuys. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 3 
december plaats gevonden, waarna begrafenis op 
de begraafplaats aan de Wissengrachtweg.  

 
Op 1 december is op 85-
jarige leeftijd, Hub 
Hagemans overleden. Hij 
woonde aan de 
Sportparklaan. De uitvaart 
vanuit onze kerk heeft op 7 
december plaats gevonden, 
waarna begrafenis op de 
begraafplaats aan de 
Wissengrachtweg.  
De zeswekendienst  is op 
zaterdag 21 januari a.s. 

 
Op 1 december is op 77-jarige leeftijd, Paul 
Moonen-Boesten overleden. Zij woonde aan het 
Panhuys. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 7 
december plaats gevonden, waarna crematie.  

 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Clemensdag 
 

De eerste Clemensdag is een succes geworden. 
Zoals in een eerder bericht stond, was woensdag 
23 november de feestdag van de patroonheilige 
van onze parochie. En daarom werd zondag 27 
november uitgeroepen tot Clemensdag.  
Na een sfeervolle heilige Mis, die opgeluisterd werd 
door ons Gospelkoor, was er door de leden van het 
kerkbestuur gezorgd voor koffie, thee en frisdrank, 
en bovendien was er een traktatie bij in de vorm 
van een wafel, een wafeltje of een plakje cake. Een 
paar dames hadden zich er behoorlijk voor 
uitgesloofd om deze traktatie te verzorgen, en 
daarom een welgemeend woord van dank aan hun 

adres, te weten, de dames Elly Bertholet, Mien 
Frijsinger, Marjo de Ruijter en Marlies Senden. 
Bovendien werd  door café “Op de Trepkes” een 
koffieapparaat voor deze gelegenheid ter 
beschikking gesteld. Ook daarvoor zijn we zeer 
dankbaar. 
Dank zij alle vrijwillige samenwerking is deze 
eerste Clemensdag dus geslaagd te noemen. 
Reden te meer om uit te zien naar volgend jaar 
voor een vervolg. 
Overigens zijn de wafels en de cake die over 
waren, naar het Panhuys gebracht, want dat is 
extra genieten voor de bewoners daar. 
 

Kerstmis 2016 
Kinder- / gezinsmis om 18.00 uur 

 
Zoals gebruikelijk zal de kindermis met Kerstmis 
om 18.00 uur zijn. 
Medewerking wordt dit jaar verleend door de 
kinderen die komend jaar de eerste communie 
zullen doen. Speciaal voor deze viering wordt door 
hen een kerstspel ingestudeerd. Het belooft een 
mooie viering te worden. We hopen dan ook op 
veel bezoekers. (Zie ook pag.14) 

 

Bezichtiging Kerststal 
 
Wat is Kerstmis zonder een kerststal, en zeker in 
onze kerk. De kerststalbouwers hebben ook dit jaar 
weer hun uiterste best gedaan, om een prachtige 
kerststal te maken, waar iedereen met veel plezier 
naar kan kijken, om zo in de stemming te komen 
om Zijn geboorte op gepaste wijze te vieren. 
 
Voor het bezichtigen van de kerststal is de kerk op 
1e en 2e kerstdag open van 14.00 tot 17.00 uur. 
Verder zal er na elke H. Mis op zaterdag en zondag 
gelegenheid zijn om de kerststal te bezichtigen. 
 

Controleren (gestichte) misintenties op 
onze website www.h-clemens.nl 

 
Zoals jullie wellicht weten, hebben wij alweer een 
hele tijd een vernieuwde website. 
Op deze website staan in de bovenste menubalk 
ook 2 agenda’s, een algemene agenda en een 
agenda voor de misintenties. In de agenda voor de 
misintenties zijn alle gestichte intenties voor 2017 
inmiddels ingegeven. Omdat sommige, in het 
verleden, gemaakte afspraken niet altijd duidelijk 
zijn, is het goed als de familie even controleert of 
e.e.a. goed verwerkt is.  
Ook als u misintenties opgeeft op de pastorie 
tijdens het spreekuur of via de mail misintentie@h-
clemens.nl  kunt op de website controleren of e.e.a. 
goed verwerkt is.  

http://www.h-clemens.nl/
mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:misintentie@h-clemens.nl
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KERSTBRIEF AAN ALLE PAROCHIANEN  
 

Het einde van het jaar 2016 is alweer in zicht. 
Zoals ieder jaar gaan we in onze kerk met veel 
mensen de kerstdagen feestelijk vieren.  
De kerk- en koperpoetsers, kerststalbouwers, 
werkgroep bloemschikken, misdienaars, lektoren, 
de koren en de fanfares zullen hun bijdrage 
daaraan leveren en hun uiterste best doen, om er 
een mooie kerst voor onze parochie van te maken. 
Onze hartelijke dank daarvoor.   
 

Onlangs is het kerkelijk jaar van de barmhartigheid 
afgesloten. De zeven werken van barmhartigheid 
waren: 

- De hongerigen eten geven 
- De dorstigen drinken geven 
- De naakten kleden 
- De vreemdelingen opnemen 
- De zieken bezoeken 
- De gevangenen bezoeken 
- De doden begraven. 

In dit kader willen we benadrukken dat wij als kerk 
meer dan ooit een thuis willen zijn voor mensen uit 
alle geledingen in de maatschappij. 
 

In het bijna voorbije jaar leefde onze parochie weer 
echt. Dit dankzij de inzet van zoveel vrijwillig(st)ers 
en de steun op diverse manieren van velen van u.  
Als kerkbestuur zijn we daar erg gelukkig mee. 
Natuurlijk zien we met zorg de terugloop van de 
deelname aan de vieringen in de kerk. Tegelijkertijd 
hebben wij er alle vertrouwen in, dat onze parochie 
toekomst heeft, omdat zoveel parochianen op 
verschillende manieren daar mee verantwoordelijk 
voor willen zijn. Met zijn allen proberen wij, met 
vallen en opstaan, het “samen kerk zijn” vorm te 
geven. De dank daarvoor aan iedereen is 
welgemeend en groot.  
Voor één zorg in het bijzonder, doen we als 
kerkbestuur een dringend beroep op uw 
medeverantwoordelijkheid. Om onze kerk en 
parochie ook financieel in stand te kunnen 
houden, is een jaarlijks terugkerende bijdrage 
aan onze kerk onmisbaar. Een groot aantal 
parochianen doet dat al vele jaren trouw. In deze 
kerstbrief doen we een beroep op alle andere 
parochianen, om ook deel te gaan nemen aan de  

 
kerkbijdrage. Bij een lidmaatschap van een 
vereniging of club vinden wij het gewoon om 
daarvoor contributie te betalen. Zo zouden wij het 

ook fijn vinden als wij uw bijdrage zouden mogen 

ontvangen voor het in stand houden van onze kerk  
en onze parochie. Uw besluit om ook aan de 
kerkbijdrage te gaan deelnemen, zou een echt 
kerstcadeau voor onze parochie zijn.  
U kunt uw kerkbijdrage, onder vermelding van uw 
adres, over maken naar:  
Parochie v.d H.Clemens Kerkbijdrage  
Rabobank rekeningnr. NL26 RABO 0124 1957 68 
of ING Bank rekeningnr. NL36 INGB 0001 0364 96.  
Naast gewoon maandelijks of jaarlijks 
overmaken van uw kerkbijdrage, kunt u dit ook 
doen via een door de belastingdienst mogelijk 
gemaakte ‘periodieke gift’, hetgeen u of de 
parochie direct voordeel kan opleveren. Dit 
geldt voor zowel bestaande als nieuwe 
deelnemers. Dit kan geregeld worden door 
contact op te nemen met dhr. Jean Mevis via 
telefoonnummer 045-4051845 of door een mail 
te sturen naar info@h-clemens.nl 
Met dank voor alle deelnemen, meewerken en 
meeleven in het voorbije jaar wensen wij u vredige 
kerstdagen en een gezegend 2017.  
 

Ons Kerkbestuur 
 

Woord van de redactie 
 
Het jaar 2016 loopt ten 
einde. Voor u ligt de laatste 
editie van de Clemens-Klok 
van dit jaar.  
 
Als redactie doen we ons 
best om het blad te vullen met actuele en 
interessante informatie voor alle 
leeftijdscategorieën in onze parochie en om deze in 
een mooie vorm te gieten. Maar we beseffen, dat 
dit parochieblad ‘kleur krijgt’ door de veelzijdige 
kopij die wordt aangereikt. Daarom aan allen die 
kopij aanbieden, heel veel dank hiervoor. Ook 
willen we de vele sponsoren en adverteerders 
danken voor hun financiële bijdrage aan de 
Clemens-Klok  evenals  de grote groep vrijwilligers 
die dit blad in de hele parochie huis aan huis 
bezorgt. 

Wij hopen ook in 2017 weer op u te 
mogen rekenen en wensen u en al 
onze lezers  
 
een Zalig Kerstfeest en  
een Gezond en Gelukkig 2017  
 

                     De redactie  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMk4nIvNXQAhWG0xQKHaDrBKIQjRwIBw&url=http://kalligrafie.webklik.nl/page/werkstukken-agnes&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGsFE_CP6TQ_9EJQjR8oHzR_Rt5rA&ust=1480766809188536
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Werkgroepen en koren 
 

 

Tenor Pascal Pittie soleert in Hulsberg! 
 

Kerstconcert Fanfare St. Clemens en 
Gemengd Koor St. Caecilia 

 
Op zondag 18 december vindt in de parochiekerk 
van Hulsberg het jaarlijkse kerstconcert plaats van 
Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg en Fanfare 
Sint Clemens Arensgenhout. Traditiegetrouw wordt 
voor dit concert een solist van naam uitgenodigd. 
Dit jaar presenteren wij met trots tenor Pascal 
Pittie.  

Pittie studeerde 
aan het 
conservatorium te 
Maastricht bij  
Mya Besselink en 
behaalde er de 
diploma's eerste 
fase zang, tweede 
fase zang en 
operaklas, allen 
met een 
onderscheiding. 
Tenor Pascal Pittie 
verleent regelmatig 
medewerking aan 
oratoria in de 

Benelux, Duitsland en Frankrijk. In 2003-2004 was 
hij verbonden aan de operastudio Nederland en in 
2008 vertolkte Pittie de rol van Dichter in Reigen 
van de Vlaamse componist Phillip Boesmans in 
een tournee door heel Nederland. In 2009 zong hij 
deze rol in l'Opéra Bastille in Parijs. Pascal Pittie 
volgde Masterclasses bij o.a. Simjon Skigin, Elly 
Ameling en Athony Rolfe Johnson. 
 
Fanfare en koor brengen deze avond, onder leiding 
van respectievelijk Harmen Cnossen en Mirjam 
Erkens, een afwisselend programma van kerst- en 
andere sfeervolle muziek. Op het programma staan 
onder andere "Eine kleine Weihnachtsmusik", 
"Minuit Crétien" en “Stille Nacht”. Pascal Pittie zal 
zowel met fanfare als koor enkele werken ten 
gehore brengen. Pianist van de avond is Paul 
Huijts. Uiteraard zal ook de traditionele volkszang 
niet ontbreken waarmee koor, fanfare, solist en 
publiek gezamenlijk het concert besluiten. 
 
U bent deze avond welkom vanaf 18.30 uur in de 
parochiekerk van Hulsberg, waarna het concert om 
19.00 uur zal aanvangen. Entree is een vrije gave. 
Fanfare en koor hopen u allen te mogen begroeten 
op zondag 18 december! 

Gemengd Koor St.Caecilia 
 

Op 12 november j.l. hebben wij ons jaarlijks 
Caeciliafeest gevierd. Na een sfeervolle 
misopluistering toog het koor naar ons 
verenigingslokaal  Op de Trepkes, alwaar de 
huldiging van de jubilarissen plaatsvond. Onze 
jubilarissen voor 2016 zijn: 

 

- 12,5 jaar lid: Bertie Ververs-Leenders en Paul 
Liedekerken 

- 25 jaar lid:     Joke Caelen-v.d. Maagdenburg 
- 40 jaar lid:     Tiny Hammink 
Na de huldiging werd het feest met een natje en 
een (overigens voortreffelijk) droogje voortgezet. 
We zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden, vooral 
mannen, die onze gelederen willen komen 
versterken. Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen 
op onze wekelijkse repetitie-avond, iedere 
woensdag van 20.00 uur – 22.00 uur in zaal Op de 
Trepkes. Voor meer informatie raadpleeg onze 
website: www.gkc1845.nl . 
 

Samen Kerstmis vieren 
 

Samen Kerstmis vieren is niet vrijblijvend, 
want het Kind van toen vraagt om navolging: 
Dat wij ons licht laten schijnen voor anderen, 

dat anderen zich mogen warmen 
aan onze hartelijke, onvoorwaardelijke liefde. 

 

Wim Holtermans, osfs 

http://www.gkc1845.nl/
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Diensten en misintenties 
 
 

 

Zaterdag 17 december: Vooravond  
4e Zondag van de Advent, Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Riek Verheijen; Jo van Zijl 
(vanwege verjaardag); jaardienst 
overledenen familie Brands-Lucassen.  

 
De engel sprak tot Jozef: 
“Maria zal een zoon ter wereld 
brengen die gij Jezus moet 
noemen.” 
 
 

Zondag 18 december:  
4e Zondag van de Advent. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Ritzen-Collaris; 
jaardienst Zef en Elly Ritzen-Neven; 
jaardienst Arthur Meertens en overleden 
familie; 1e jaardienst Annie Hendriks-Boren. 

19.00 uur: Kerstconcert GKC en  
Fanfare St. Clemens. 
 

Woensdag 21 december:  
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; 
ouders Heijnen-Packbiers, ouders 
Limpens-van Oppen, zonen en 
schoonzoon, Jo Janssen; Thei Meijers. 
 

Vrijdag 23 december: 
10.00 uur: Communie aan de  zieken door  
 kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 24 december: Vooravond 
Hoogfeest Geboorte v.d. Heer/ 
Kerstavond. 
 

18.00 uur: Kerstviering (gezinsmis) m.m.v.  
de communicantjes en opgeluisterd door  
een ensemble van fanfare St. Clemens. 
Thei Meijers, ouders Veldman-van den 
Bosch; ouders Austen-Haagmans; Harrie 
Boosten vanwege verjaardag. 

22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het Gospelkoor. 
Frans Meurs; Frans Provaas, Maria Meurs-
Kerckhoffs en kleindochter Merel; voor de 
levende en overleden leden van fanfare St. 
Caecilia. 

 
God kwam naar de 
wereld; in een stal 
geboren en neergelegd 
in een kribbe. 

Zondag 25 december: Hoogfeest 
Geboorte van de Heer / 1e Kerstdag. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Janssen-Schrouff, zonen 
Wiel en Lei en dochter Mia; ouders 
Rouwette-Souren, Paul Souren en 
overleden familie; zielendienst Guus 
Huntjens; Jeanny Hofland-Franckort; Finy 
Crombag-Kurvers en overleden ouders 
Kurvers-Vliegen; Chel Kusters; Gerrit 
Kempener. 
 
 

Maandag 26 december: 2e Kerstdag; 
H. Stefanus, eerste martelaar. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Jaardienst Jetje Merx-Duijckers en 
overleden familieleden Sjeuf Limpens en 
Tiny Limpens-Muitjens; Guus Gardeniers. 

 

Woensdag 28 december:  
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers. 

 

Zaterdag 31 december: 
Oudejaarsavond. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Ouders Mommers-Crutzen, dochter Els en 
nichtje Ria. 

 

Maria, Moeder van God. 
 

Zij bewaarde al deze woorden in 
haar hart… 
 
 

 

Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag / 
Hoogfeest H. Moeder Gods Maria. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Marcel Koonen en opa 
Koonen; jaardienst Mia Keulen-Pinkaarts; 
Jeanny Hofland-Franckort. 

 

Woensdag 4 januari:  
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; 
overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; Thei Meijers. 

 

Vrijdag 6 januari:  
10.00 uur: Communie aan de zieken  

door kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 7 januari: Vooravond 
Hoogfeest Openbaring des Heren 
(Driekoningen). 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Thei Meijers; 1e jaardienst Hub 
Ritzen;  jaardienst Hub Croonen; 
zeswekendienst Harry Otten. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045 – 405 50 56 
 

De beste service  
voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
ook op bestelling! 

 
www.jdautoservice.nl 

 

Boerderij Aan den Del 

 
 

 

Boerderijwinkel 
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden, 

woondecoraties  en hebbedingetjes. 
 

KERSTSHOW VANAF 

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016 

T/M ZONDAG 18 DECEMBER 2016 
 

Openingstijden: vrijdag van    14.00 - 18.00 uur 
 zaterdag van  11.00 - 18.00 uur 
 zondag van  14.00 - 18.00 uur 
Diepestraat 20 
6336 VW Arensgenhout 

e-mail: info@boerderijaandendel.nl 
website: www.boerderijaandendel.nl  
tel.: 045 405 3869 
 

 

http://www.jdautoservice.nl/
mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl/
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Diensten en misintenties 
 
 
 
 

Zondag 8 januari: Hoogfeest 
Openbaring des Heren (Driekoningen). 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; zielendienst Minie Duijsings-
Hamers; 1e jaardienst Marlies Rompen-
Vankan; Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans. 
 

Woensdag 11 januari:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, 
Rinus en ouders Meijers-Heunen. 

 

Zaterdag 14 januari: Vooravond  
2e Zondag door het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters; 
Sjaak Nordhausen, ouders Maassen-
Smeets; jaardienst overleden ouders Jozef 
Dritty en Anna Dritty-Geurts, overleden 
ouders Frans Spierts en Anna Spierts-
Trijbels, overleden ouders Guillaume 
Bastings en Elisabeth Bastings-Duits. 
 

Zondag 15 januari:  
2e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans 
   Koor. 

Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Huub Partouns. 
 

Woensdag 18 januari: 
  
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Lei 
Koolen (vanwege verjaardag); ouders 
Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers; 
ouders Heijnen-Packbiers; Thei Meijers, 
ouders Veldman-van den Bosch. 

 

 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en 
gepubliceerd in Nuth & Omstreken en op de website 
van de parochie www.h-clemens.nl  
Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct 
zijn opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via 
misintentie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op 
de pastorie (tel. 405 1273). 

 

Kerkdiensten 
Zorgcentrum Panhuys 

 

In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op 
zaterdag om 16.00 uur en op dinsdag om 10.15 uur 
een H. Mis opgedragen.  
Op donderdag wordt om 10.15 uur een woord- en 
communieviering gehouden. 
 

Bijzondere diensten Panhuys 
 
Za.  24 dec. 16.00 uur: Kerstmis. Hoogmis als 

nachtmis,  opgeluisterd door 
Ceciliakoor Panhuys. 

Zo.  25 dec. 1e Kerstdag Géén viering. 
Ma. 26 dec.  2e Kerstdag 10.15 uur Woord- en  

 communieviering, opgeluisterd door 
de jeugdfanfare 

Di. 27 dec. 10.15 uur Géén leesmis. 
Do. 29 dec.  10.15 uur Woord- en  communie- 

viering. 
Za. 31 dec. 16.15 uur Hoogmis als afsluiting van 

het jaar 2016, opgeluisterd door  
Ceciliakoor Panhuys. 

Zo. 01 jan. Nieuwjaarsdag Géén viering 
Di. 03 jan. 10.15 uur Leesmis 
Za. 07 jan. 16.00 uur Hoogmis opgeluisterd  
  door GKC Hulsberg 
 

 

 

Parochiekalender 
 
Zo. 18 dec.  4e Zondag van de Advent 

11.00 uur: Hoogmis  
19.00 uur: Kerstconcert met GKC en 
fanfare St. Clemens 

Za. 24 dec.  18.00 uur: Kerstviering (Gezinsmis) 
m.m.v. communicantjes en ensemble 
fanfare St. Clemens. 
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het 
Gospelkoor 

Zo. 25 dec.  11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC  
Ma. 26 dec.  11.00 uur: Hoogmis met Volkszang. 
Za. 31 dec.  19.00 uur: H. Mis met volkszang  
Zo.1 jan.  11.00 uur: Hoogmis met volkszang  
 

 

  Communie aan de zieken  
Vrijdag 23 december 

 
Kapelaan Amal wil zieke parochianen en mensen 
die slecht ter been zijn graag de hostie aan huis 
brengen. In verband met Kerstmis doet hij dit niet 
alleen zoals gebruikelijk op de 1e vrijdag van de 
maand, maar ook op vrijdag 23 december a.s. 
Mensen die het op prijs stellen de communie thuis te 
ontvangen kunnen dit aan kapelaan Amal laten 
weten. Telefoon: 045-4051273. 



 

 

10 
 

Cafetaria  Bon Repas  
Een blijvertje! Broodje Limburgertje:  

Mild gekruide gehaktschijf met broodje, kaas, 
gebakken ui & mosterdsaus.        

Nu voor € 2,20 

 
Europaplein 12, Hulsberg    tel: 045 405 1509 

 

Gouverneur Houbenstraat 27 
6336 AC Hulsberg 

 

Telefoon: 045-4051976 
Fax: 045-4051975 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 

ma t/m vr: 8.00-18.00 uur 
tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 

apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

 

 

 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

 

Ik zwem bij HZV’72 

kom jij ook? 

 
Recreatief zwemmen HZV’72 HULSBERG 

1972 – 2017  45 JAAR 
  
Zwemmen is - een gezonde sport!                                                                                                                                                      
                      - goed voor lichaam en geest. 
                      - goed voor je spieren, hart en longen 
                        en verbetert je conditie. 
Steeds meer mensen kiezen puur voor hun 
ontspanning, deze gezonde vorm van recreatie en 
lichaamsbeweging.  
Het recreatief zwemmen 2017 (45e jaar) start weer 
op vrijdag 13 januari en eindigt op vrijdag  
24 november; in totaal 45 zwemavonden. 
Vrijdag na Hemelvaartsdag 26 mei is geen 
zwemmen. 
Zwemvereniging HZV’72 gaat elke vrijdagavond 
van 19.00 – 20.00 uur recreatief zwemmen in 
zwembad De Joffer te Voerendaal. De leden zijn 
ingedeeld in twee leeftijdsgroepen: 
Groep A (jeugd) van acht tot zeventien jaar en 
groep B (volwassenen) vanaf achttien jaar. 
Voor de jeugd wordt het eerste kwartier de kennis 
en techniek van de zwemslagen op peil gehouden. 
Het vervoer geschiedt per touringcar, met 
uitzondering van de zomermaanden juli en 
augustus. In deze maanden dient men voor eigen 
vervoer te zorgen. Echter dan mogen ook 
gezinsleden van het lid gratis recreatief zwemmen. 
Wie minimaal zwemdiploma A heeft en 
interesse kan voor informatie bellen naar  
045-405 1980. 

 
 

Allereerst willen we 
langs deze weg 
iedereen alvast hele 
fijne kerstdagen 
wensen en onze 
beste wensen voor 
2017 overbrengen.  

 
We hopen u ook in 2017 te mogen ontmoeten in 
gemeenschapshuis de Lange Berg tijdens de 
activiteiten die door verenigingen uit ons dorp  

worden georganiseerd of bij een van onze eigen 
activiteiten.  
 
De dansmiddag op 20 oktober jl. is erg goed 
ontvangen. Daarom willen we deze activiteit met 
enige regelmaat laten terugkeren. De eerst 
volgende dansmiddag is dan ook op zondag 18 
december a.s.. We zullen een half uurtje eerder 
eindigen vanwege het kerstconcert. U bent welkom 
tussen 14.30-17.30 uur. Op 22 januari zullen we 
deze dansmiddag nogmaals herhalen.  
 
Direct na de feestdagen, op woensdag  28 
december, organiseert het gemeenschapshuis een 
gezellige winterwandeling. U kunt die middag op 
bijzondere plekjes bijzondere ontmoetingen 
hebben. Deze familiewandeling is ongeveer 5 km 
lang. Begin- en eindpunt in het gemeenschapshuis.  
De wandeling begint om 14.00 uur. Wij vragen voor 
de deelname een bijdrage van € 2,-. Hiervoor krijgt 
u naast een mooie wandeling in en om ons eigen 
Hulsberg een kop soep of een beker warme 
chocomelk.  
 
Na de feestdagen zal carnavalsvereniging de 
Beumerwalders op zaterdag 7 januari hun nieuwe 
prinsenpaar proclameren tijdens het Prinsengala. 
De avond begint om 20.33 uur.  
 
Op zondag 8 januari is het traditionele 
nieuwjaarsconcert welke wordt opgeluisterd door 
koninklijke fanfare St. Caecilia en Drumband St 
Rochus. 
 
Ook willen we de jeugd alvast informeren over de 
datum van de jeugddisco. Deze staat in de agenda 
van DJ Entertainment op 24 maart. Ben je tussen 
de 10 en 16 jaar noteer deze datum dan ook in je 
agenda. 
Kortom er is van alles te doen in “ut Dörp”.  
 
Samenvattend staan de volgende activiteiten op 
het programma: 
 
18 december Dansmiddag van 14.30 – 17.30 uur 
28 december Winterwandeling vanaf 14.00 uur 
7 januari Prinsengala vanaf 20.33 uur 
8 januari Nieuwjaarsconcert vanaf 14.00 uur 
14 januari Jeugdprinsen proclamatie 
22 januari  Dansmiddag van 14.30-17.30 uur 
24 maart Jeugddisco vanaf 20.00 uur 
 
U kunt reageren, via een bericht op Facebook of op 
ons mailadres: 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 

Werkgroep gemeenschapshuis 
‘De Lange Berg’ Hulsberg  

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Proficiat  
Tara Puls en Roy Souren 

met het behalen van je RIJBEWIJS 
 

bij 
 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

 

12004 
Kathagen 10 Stichtingsbestuur 

Gemeenschapshuis De Lange Berg, 

wil iedereen bedanken voor het 

vertrouwen en de steun in 2016. 
 

Wij wensen u fijne feestdagen, en 

een gezond en gelukkig 2017. 
 

Wij heten u ook in 2017 weer van 

harte welkom  tijdens een van onze 

activiteiten in: “ De Lange Berg”. 

6361 HG Vaesrade/Nuth 
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl 

* verzorgen van begrafenissen en crematies 
* mogelijkheid tot thuisopbaring 
* eigen mortuarium met rouwkamers 
* aula geschikt voor koffietafels of kleine dienst 
* wij staan open voor uw persoonlijke wensen 
* dienstverlening voor alle verzekeringen 
24 uur per dag bereikbaar 

 

  

 

 

 

DIRECT 

KLAAR 

ACTIEPRIJS :  € 10,-- 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 
 

Kerststallendorp Schimmert 
 

Een unieke tentoonstelling van kerstkunst, van 
kunstenaars en verzamelaars in een sfeervolle 
parochiekerk en langs wandelroutes.  
Het thema rond de unieke grote kerststal in de kerk 
is dit jaar ‘de vlucht naar Egypte’, waarbij concreet 
een link wordt gelegd naar de huidige 
vluchtelingenproblematiek.  
De kerk is geopend: 18, 25, 26, 28 en 31 december 
én 1 en 8 januari van 12 tot 17 uur.  
 

Buiten de openingstijden is het voor groepen 
mogelijk om vanaf 15 personen tegen een 
vergoeding van €20,- de expositie te bezoeken.  
Aanmelden via e-mail contact@kerststallendorp.nl 
Tijdens de openingstijden van de kerk zullen er 
tevens optredens zijn van zang, muziek en toneel.  
 

De wandelroutes kunt U lopen met de App 
Kerststaldorp of met een routekaart te verkrijgen bij 
het boerderijmuseum, hoofdstraat 36 of in de kerk 
tijdens de openingsuren.  
 

Kijk voor meer informatie op www.kerststallendorp.nl 
bijgewerkt vanaf 5 december.  
 

Vrede op aarde 
 

Kerststallen tentoonstelling 
Kloosterbibliotheek Wittem 

4 t/m 29 december 2016 
 

“Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.” 
Dat zongen de engelen die aan de herders 
verschenen, om hen het blijde nieuws te vertellen 
van de geboorte van Jezus. Vrede op aarde, dat is 
nog steeds ons verlangen, ieder jaar weer als wij 
het Kerstfeest vieren. Een vrede die in deze tijd 
steeds verder weg lijkt. 
 

Dit jaar zijn er op de traditionele kerst-
stallententoonstelling weer méér dan 150 
kerststallen uit alle delen van de wereld te zien en 
er is een hoekje met kerststalletjes voor kinderen. 
Speciaal bij het thema, wordt dit jaar door de 
vrijwilligers op het grote podium van de bibliotheek, 
onder de noemer “Oorlog & Vrede” een indringend 
decor gebouwd.  
 

Kortom zeer de moeite waard om -wachtend op 
het kerstfeest de komende tijd eens een bezoekje 

aan Wittem te brengen. 
Toegang: € 3,50 (incl. koffie/thee): kinderen gratis. 
Voor openingstijden en overige activiteiten rond 
kerst kijk op: 
www.kloosterwittem.nl   of bel: tel: 043-450 1741 

Wandeltocht Supportersclub Geel-Rood 
 
Zoals jullie van ons gewend zijn, hebben wij onze 
traditionele wandeltocht altijd op de zondag tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar. Omdat dit jaar  Kerstmis en 
dus ook Nieuwjaar op een zondag vallen, zit er 
geen zondag tussen. Dus ook geen wandeltocht 
dit jaar. Jammer maar het is niet anders. 
Voor 2017 kunnen jullie alvast noteren: 
Wandeltocht supportersclub Geel-Rood op 
zondag 31 december. 

Supportersclub Geel-Rood 

Nieuwjaarsconcert Hulsberg 
 
Op zondag 8 januari 2017 organiseren Kon. 
Fanfare St. Caecilia en Drumband St. Rochus hun 
traditionele Nieuwjaarsconcert. Dit inmiddels 
welbekende en gezellige concert vindt haar 
oorsprong 12 jaar geleden en is niet meer weg te 
denken uit de Hulsbergse gemeenschap.  
Plaats van handeling is ons Gemeenschapshuis ‘De 
Lange Berg’ in Hulsberg. Het muzikale samenzijn 
start om 14.00 uur.  
Kenmerkend voor dit middagconcert is haar zeer 
publiekvriendelijke karakter.  
De beide verenigingen brengen beurtelings hun 
muziekwerken ten gehore. Na afloop is uiteraard 
voldoende gelegenheid om na te borrelen en in een 
muziekvriendelijke ambiance elkaar de beste 
wensen mee te geven.  
De bevriende muziekverenigingen verheugen zich 
erop u een mooie middag te kunnen bezorgen en  
verwelkomen u graag op deze tweede zondag in 
het nieuwe jaar!  
 
 

Paus Franciscus 80 jaar 
 

Wie 80 jaar wordt, heeft volgens psalm 90 de 
‘leeftijd der sterken’ bereikt. Dit geldt ook voor paus 
Franciscus. Op zaterdag 17 december hoopt hij – 
deo volente – zijn 80e verjaardag te vieren. Waar 
vele anderen op die leeftijd al jaren van hun 
welverdiende rust genieten, is de paus nog volop 
actief. Zeker in de feestmaand december heeft hij 
een volle agenda met veel extra vieringen. 
 
Met zijn 80 jaar is paus Franciscus overigens niet 
de oudste paus in de geschiedenis. Dat was paus 
Leo XIII. Hij leidde de kerk totdat hij 93 was en 
overleed. De langst residerende paus in de 
geschiedenis was – de apostel Petrus niet 
meegerekend – Pius IX, die maar liefst 35 jaar paus 
was. Hij wordt op de voet gevolgd door Johannes 
Paulus II, die maar liefst 27 jaar bisschop van Rome 
was.  

Bron: www.bisdom-roermond.nl 

javascript:handleMailto('mailto:contact@kerststallendorp.nl');return%20false;
http://www.kerststallendorp.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/
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Kerstmis 2016 
Kinder- / gezinsmis om 18.00 uur 

 
 
Zoals gebruikelijk zal de 
kindermis met Kerstmis om 
18.00 uur zijn. 
Medewerking wordt dit jaar 

verleend door de kinderen die komend jaar de 
eerste communie zullen doen. Speciaal voor deze 
viering wordt door hen een kerstspel ingestudeerd.  
 
En ook al kunnen we dit jaar niet rekenen op de 
Hulsbesjes, omdat dit koor niet meer bestaat, 
natuurlijk zal er toch ook tijdens deze viering 
kerstmuziek ten gehore gebracht worden, en wel 
door een ensemble van fanfare St. Clemens.  
Samen met de dames van de werkgroep voor de 
eerste communie heeft de vieringengroep deze 
heilige mis voorbereid. 
 

Kerstmusical op basisschool 
 

In de week voor kerstmis wordt door groep 7 en 
door de kinderen van groep 2, die de dansjes voor 
hun rekening nemen, een kerstmusical opgevoerd. 
De musical van dit jaar is ‘ Drie rovers en de ster. 
Drie rovers verdwalen vlak voor kerstmis in een 
donker bos. Ze krijgen spijt van hun daden en 
komen uiteindelijk bij de boswachter en zijn vrouw 
terecht, die hun het kerstverhaal vertelt. Ze 
besluiten hun leven te beteren en bij de boswachter 
te blijven om hem te helpen. 
Deze musical wordt vier keer opgevoerd, twee keer 
voor  ouders en andere belangstellenden en twee 
keer voor de kinderen van alle groepen. Bovendien 
is er bij de generale repetitie ook publiek aanwezig, 
namelijk een groepje peuters van Peuterspeelzaal 
het Peuterke. 
Op vrijdag voor de kerstvakantie hebben alle 
kinderen in hun eigen klas een kerstviering, met 
kerstverhalen, toneelspel en iets te eten en te 
drinken.  
 

Driekoningen 

 
Op maandag 9  januari vieren de kleuters Drie-
koningen. Verkleed als koning zullen ze om 9.00 
uur in optocht naar de kerk vertrekken alwaar de 
driekoningen viering plaatsvindt; er wordt een 
verhaal verteld, er worden liedjes gezongen en 
uiteraard wordt de prachtige kerststal van de kerk 
bewonderd.  
 
 

Stille nacht, tovernacht er 

ware vriendschap 
 
Het was koud, die nacht. Een 
ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die 
nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het 
vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen 
waren aangestoken. Het was kerstnacht. 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte 
straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort 
door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten 
waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton 
had geen familie en geen thuis. 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij 
lette er niet op. Zonder achterom te kijken, 
vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich 
heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een 
hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met 
een ster. 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te 
stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter 
bij elkaar blijven." De hond keek hem aan.  
(Zie verder op pag.15 ) 
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Stille nacht, tovernacht 
(Vervolg van pag. 14) 

 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte 
Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in 
tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een 
mager maaltje voor een avond als deze, maar meer 
heb ik niet." 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal 
dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna 
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en 
luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei Riton. 
Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas 
op. "Laten we schuilen in die hut." 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het 
stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet 
en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, 
omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde 
belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die 
goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je 
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is." 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei 
Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild." 

 
De tovenaar 
dacht lang na. 
Was dat Ritons 
liefste wens? 
Toen besloot hij 
dat hij graag de 
beste vriend 
van de oude 
man wilde zijn. 
En hij gaf 
voorgoed zijn 
toverkracht op. 

 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude 
man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de 
hond, volgde hem.  

 
Uit: Volksverhalen Almanak 

 

Sensoor: gesprekken 
met echte aandacht 
Een luisterend oor – 
een steun in de rug 
 

“Een bekende beller belt voor zijn avondpraatje. 
Sinds jaren zorgt hij voor zijn demente vrouw.  Aan 
het einde van de dag wil hij graag nog even met 
iemand een echt gesprek over de wereld 
buitenshuis.” 
 
”Een vijftiger belt. Hij is zeer emotioneel en stelt 
telkens de vraag wat redenen zijn om  verder te 
leven. Hij is zo alleen en kan moeilijk contact 
maken. We praten over zijn emoties. Zijn er ook nog 
positieve zaken in het leven? Mijnheer zegt aan het 
eind van het gesprek, dat ik de wereld weer een 
beetje open heb gemaakt.” 
 
 “De kersttijd komt eraan. Ik vind dit zo’n moeilijke 
periode. Overal lijkt het gezellig, maar in mijn huis 
niet sinds mijn partner is overleden. Ik mis hem met 
die dagen extra. Gelukkig zie ik wel mensen als ik 
naar de kerk ga, maar verder is het stil in de dagen” 
 
“Vrijwilligerswerk bij Sensoor is het beste wat me is 
overkomen. Door de training en het werk kreeg ik 
weer zelfvertrouwen. Dat heeft me zeker geholpen 
om na drie jaar werkloosheid weer een baan te 
vinden” 
 
Alle dagen van het jaar, 24 uur per dag, zijn de 
vrijwilligers bereikbaar per telefoon en dagelijks 
via chat van 10.00 tot 22.00 uur. 
 
Praten helpt….‘als er iemand naar je luistert.’ 
We zijn er voor wie behoefte heeft aan contact, 
en voor mensen die iets willen delen wat ze in 
hun eigen omgeving (nog) niet kwijt kunnen, 
ook tijdens de feestdagen. Voel U uitgenodigd. 
 
Voor chatten en mailen www.sensoor.nl 
Telefoon 0900- 0767  of lokaal 045 – 5719999 
 

Gerlachus-octaaf in Houthem  

Woensdag 4 t/m donderdag 12 januari 2017 
 

'Keerpunt, ook voor jou?'. Dat is het thema van het 
octaaf dat bij gelegenheid van de feestdag van de 
heilige Gerlachus in Houthem wordt gehouden. 
Dagelijks zijn er in deze periode 
eucharistievieringen en bijeenkomsten voor 
verschillende doelgroepen. Op de eigenlijke 
feestdag (5 januari) viert bisschop Wiertz de H. Mis 
om 10.00 uur in de parochiekerk van Houthem.  
Kijk voor meer informatie op www.st-gerlach.nl. 
 

http://www.sensoor.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzundrtXQAhUBWBQKHVpdAKAQjRwIBw&url=http://www.trendingvideos.nl/voordat-je-daklozen-met-huisdieren-oordeelt-moet-je-deze-video-hebben-gezien/&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNFoTiCVzQenULY7X2grLY_2cP7_Hw&ust=1480763044539580
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG6oWgs9XQAhWL1hQKHXXSD6oQjRwIBw&url=http://wallpapers-achtergronden.blogspot.com/2010/12/winter-landschappen-met-sneeuw-en-ijs.html&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNH1dJwcw5fYwef3ZWR1MbGWVK00Uw&ust=1480764305544134
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Creatuurtje                               Adv. 

                 Beelden in brons en   

                 keramiek en  nog   

                 veel meer ………………. 

 

Atelier Creatuurtje. 

Het adres voor creatief bezig zijn  

Voor jong  en oud! 

De mogelijkheden zijn veel zijdig en 

bestaan uit o.a. handgevormde 

beelden van  keramiek of brons, 

beelden vervaardigd met powertex 

(een textielversteviger  ook geschikt 

voor buiten), werken met mergel en 

speksteen, mozaïek, glasfusing  en  

vilten. 

Op zoek naar eengezellige 

tijdbesteding  (op een 

rolstoeltoegankelijk locatie)? 

Of gewoon voor een kopje koffie/thee 

en wat contact? 

Voor meer informatie: 

 

Myriam Deurenberg 

Tel . 045-4052254 – 0655555326 

deure034@planet.nl 

www.creatuurtje.nl 

 

Aan de ondernemende lezers 
 

Heeft u als plaatselijke ondernemer interesse 
om hierboven eenmalig een advertentie te 
plaatsen? Stuur dan een berichtje naar  
advertentie@h-clemens.nl .  

We zullen dan contact met u opnemen. 
 

 

en tot slot……maar belangrijk ! 
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 
(tijdvak van 21 januari 2017 t/m 17 februari 
2017) moeten kopij voor de redactie en 
advertenties uiterlijk op 3 januari 2017 via email 
worden aangeleverd. Misintenties moeten 
uiterlijk 10 januari 2017 worden doorgegeven!  
 

 

kosten voor misintenties 
 

w e e k d a g  €  1 0   
w e e k e n d  €  2 5  

 

Colofon 
 

kapelaan Amal   T 045 4051273 
adres pastorie  Kerkheuvel 7 
    6336 AX  Hulsberg 
 

kapelaan Geilen  T 045 5241208 
    Stationstraat 191 
    6361 BH  Nuth 
spreekuur kerkbestuur/ kapelaan 
dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 
opgave misintenties tijdens het spreekuur 
of telefonisch   T 405 1273 
of per email  misintentie@h-clemens.nl 
 

kapelaan Amal kapelaan@h-clemens.nl 
kapelaan Geilen kapelaan.geilen@bavonuth.nl 
email  parochie  info@h-clemens.nl   
website parochie http://www.h-clemens.nl  

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 405 1872 
Mevr.Tineke Renckens  T 405 2012 
Dhr. Piet Merx    T 405 2884 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96  
   NL26 RABO 0124 1957 68 
overige betalingen zoals  
misintenties e.d. NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens 
Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 
 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie  parochieblad@h-clemens.nl  
Bezorgservice bezorgservice@h-clemens.nl  
Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 405 1388 
Huisartsenpraktijk bij  spoed T 405 4200 
Centrale Huisartsenpost OZL T 5 77 8844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 
Apotheek Ravensbos  T 405 2700 
Apotheek Nightcare   T 5 74 1004 
Ziekendienst    T 405 1922 
Politie Limburg Zuid  T 0900-8844 
Alarmnummer   T 112 
WMO-Zorgloket Nuth  T 5 61 6288 
Gemeentehuis   T 14045 
Gem. Openbare werken  T 5 65 9111 
Rd4     T 5 43 7100 
Zorgcentrum Panhuys   T 405 1777 
Klooster Z. vd Assumptie  T 405 8610 
RK-Basisschool Hulsberg  T 405 1377 
Gemeenschapshuis   T 405 1924 
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